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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 

iga liikmesriigi heaolusse, tuleks vajaliku 

üksikasjalikkuse tagamiseks teave esitada 

liikmesriikide lõikes. Lisaks tuleb 

rahvusvaheliste äriühingute tegevust 

käsitlev teave esitada samuti väga 

üksikasjalikult, eriti seoses teatavate 

maksujurisdiktsioonidega, mis tekitavad 

spetsiifilisi probleeme. Kõigi muude 

kolmandate riikide tegevuse puhul tuleks 

see teave esitada koondatult. 

(9) Et kodanikud saaksid paremini 

hinnata rahvusvaheliste äriühingute panust 

iga liikmesriigi heaolusse, tuleks vajaliku 

üksikasjalikkuse tagamiseks teave esitada 

liikmesriikide lõikes. Lisaks tuleb 

rahvusvaheliste äriühingute tegevust 

käsitlev teave esitada samuti väga 

üksikasjalikult, eriti seoses teatavate 

maksujurisdiktsioonidega, mis tekitavad 

spetsiifilisi probleeme. Kõigi muude 

kolmandate riikide tegevuse puhul tuleks 

see teave seetõttu esitada eristatult. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48b – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid näevad ette, et 

põhiemaettevõtjad, kelle suhtes 

kohaldatakse liikmesriigi õigust ning kelle 

konsolideeritud käive on üle 750 000 000 

euro, aga ka äriühingud, kelle suhtes 

kohaldatakse liikmesriigi õigust ning kelle 

netokäive on üle 750 000 000 euro, 

peavad igal aastal koostama 

tulumaksuteavet käsitleva aruande ja selle 

avaldama. 

Liikmesriigid näevad ette, et suurte 

kontsernide põhiemaettevõtjad, kelle 

suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust 

ning kes aasta lõikes konsolideeritult 

ületavad järgmistes kategooriates kolmest 

künnisest vähemalt kahte: (a) 

bilansimaht: 20 000 000 eurot; (b) 

netokäive: 40 000 000 eurot; (c) keskmine 

töötajate arv aruandeaasta jooksul: 250, 

aga ka suured äriühingud, kelle suhtes 

kohaldatakse liikmesriigi õigust, kes ei ole 

sidusettevõtjad ning kes oma bilansipäeval 

ületavad vähemalt kahte allpool 

nimetatud kolmest künnisest: (a) 

bilansimaht: 20 000 000 eurot; (b) 

netokäive: 40 000 000 eurot; (c) keskmine 

töötajate arv aruandeaasta jooksul: 250, 

peavad igal aastal koostama 

tulumaksuteavet käsitleva aruande ja selle 

avaldama. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48b – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kohustavad artikli 3 lõigetes 

3 ja 4 osutatud keskmise suurusega ja 

suuri tütarettevõtjaid, kelle suhtes 

kohaldatakse nende siseriiklikku õigust ja 

kelle üle omab kontrolli põhiemaettevõtja, 

kelle konsolideeritud netokäive on üle 750 

000 000 euro ja kelle suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust, igal aastal avaldama 

põhiemaettevõtja tulumaksuteavet 

käsitleva aruande. 

Liikmesriigid kohustavad artikli 3 lõigetes 

3 ja 4 osutatud põhiemaettevõtjaid, kelle 

suhtes kohaldatakse nende siseriiklikku 

õigust ja kelle üle omab kontrolli 

põhiemaettevõtja ning kes aasta lõikes 

konsolideeritult ületavad järgmistes 

kategooriates kolmest künnisest vähemalt 

kahte: 

 (a) bilansimaht: 20 000 000 eurot; 

 (b) netokäive: 40 000 000 eurot; 

 (c) keskmine töötajate arv aruandeaasta 

jooksul: 250, 

 ja kelle suhtes ei kohaldata liikmesriigi 

õigust, igal aastal avaldama 

põhiemaettevõtja tulumaksuteavet 

käsitleva aruande. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48b – lõige 5 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) filiaali avanud äriühing on kas 

sidusettevõtja kontsernis, mida kontrollib 

põhiemaettevõtja, mille suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust ning mille 

konsolideeritud netokäive on üle 750 000 

000 euro, või äriühing, kes ei ole 

sidusettevõtja, ning mille netokäive on üle 

750 000 000 euro; 

(a) filiaali avanud äriühing on kas 

sidusettevõtja kontsernis, mida kontrollib 

põhiemaettevõtja, mille suhtes ei kohaldata 

liikmesriigi õigust ning kes aasta lõikes 

konsolideeritult ületab järgmistes 

kategooriates kolmest künnisest vähemalt 

kahte: (a) bilansimaht: 20 000 000 eurot; 

(b) netokäive: 40 000 000 eurot; (c) 

keskmine töötajate arv aruandeaasta 

jooksul: 250; või äriühing, kes ei ole 

sidusettevõtja ning kes aasta lõikes 

konsolideeritult ületab järgmistes 

kategooriates kolmest künnisest vähemalt 

kahte: (a) bilansimaht: 20 000 000 eurot; 

(b) netokäive: 40 000 000 eurot; (c) 

keskmine töötajate arv aruandeaasta 

jooksul: 250; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48c – lõige 2 – punkt ba (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ba) andmed vara hulka kuuluvate 

kinnisasjade kohta; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48c – lõige 2 – punkt ca (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ca) tulumaksueelne kasum või 

kahjum; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48c – lõige 2 – punkt ga (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ga) andmed saadud riiklike toetuste 

ning poliitikutele, poliitilistele 

organisatsioonidele või poliitilistele 

sihtasutustele tehtud mis tahes annetuste 

kohta; 

Or. en 
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Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48c – lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aruandes esitatakse ka käesoleva artikli 

lõikes 2 osutatud teave eraldi iga 

maksujurisdiktsiooni kohta, mis eelmise 

majandusaasta lõpus kuulus artikli 48g 

alusel koostatud teatavate 

maksujurisdiktsioonide liidu ühisesse 

loetellu, välja arvatud juhul, kui aruandes 

kinnitatakse selgesõnaliselt, lähtudes 

artiklis 48e osutatud vastutusest, et sellise 
maksujurisdiktsiooni õigusaktidega 

hõlmatud kontserni sidusettevõtjad ei 

osale otse tehingutes samasse kontserni 

kuuluvate mis tahes sidusettevõtjatega, 

mille suhtes kohaldatakse mis tahes 

liikmesriigi õigusakte. 

Aruandes esitatakse ka käesoleva artikli 

lõikes 2 osutatud teave eraldi iga eelmise 

majandusaasta lõpus väljaspool liitu asuva 

maksujurisdiktsiooni kohta. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2013/34/EL 

Peatükk 10a – artikkel 48c – lõige 3 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Aruandes esitatakse lõikes 2 osutatud 

teave muude maksjurisdiktsioonide kohta 

koondatult. 

välja jäetud 

Or. en 

 


